
 
 

Zoneraad brandweerzone Zuid-West-Limburg  
 

 
Openbare zitting van 12 oktober 2020 om 9.00u 

 
Beslissing : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen 

 
Goedkeuring aanpassing retributiereglement 
 
 

DE ZONERAAD 
 
 
Aanleiding en doel  
- Om een retributie te kunnen heffen op de prestaties uitgevoerd door de hulpverleningszone Zuid-

West Limburg dient er een reglement opgesteld te worden als wettelijke basis.  
 

Juridische overwegingen  
- De wet van 15 mei 2007 op de hervorming van de civiele veiligheid, zoals gewijzigd;  
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 

civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid. 
- Het KB van 14 oktober 2013 tot wijziging van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de 

opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn; 
- Het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per 

ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de 
dringende geneeskundige hulpverlening, zoals gewijzigd. 

 
Feitelijke overwegingen  
- De prestaties die de brandweer dient uit te voeren brengt voor de hulpverleningszone aanzienlijke 

uitgaven met zich mee. 
 

Financiële impact 
- Begrotingsartikel: 351XX/161-01  
- Begrotingsartikel: 352XX/161-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
Besluit 

 
Artikel 1 
 
Met ingang van 01 januari 2021 wordt, ten voordele van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, een 
retributie gevestigd op bepaalde prestaties uitgevoerd door haar diensten.  
 
Het betreft de volgende prestaties : 

 
Hoofdstuk 1. OPDRACHTEN INZAKE BRANDPREVENTIE 

 
Artikel 2 
 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, de openbare of privé onderneming, 
de openbare dienst, de nationale, provinciale, regionale of gemeentelijke overheid ten gunste van wie 
de tussenkomst van de brandweer heeft plaatsgevonden. 
 
Artikel 3 
 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 
1. Voor de aanvraag van een bouwvergunning met het oog op het bouwen, het verbouwen of het 

plaatsen van vaste installaties: 
 
a. Minder dan zes (6) appartementen en/of verhuureenheden ( logementskamers, 

studentenkamers, …): 
- openingskosten van het dossier: 80,00 euro 

b. Zes (6) en meer appartementen en/of verhuureenheden ( logementskamers, 
studentenkamers, ….): 

- openingskosten van het dossier per gebouw: 80,00 euro 
- prijs per m² vloeroppervlakte, kelder(s), garage(s) inbegrepen: 0,20 euro 
 (met een maximum totaalbedrag van 3000,00 euro) 

 
c. Kantoorgebouwen, openbare gebouwen, nijverheid- en handelsgebouwen, gebouwen 

toegankelijk voor het publiek, ondergrondse garages en andere gebouwen: 
- openingskosten van het dossier per gebouw of inrichting: 80,00 euro 
- prijs per m² vloeroppervlakte, kelder(s), garage(s) inbegrepen: 0,20 euro 
  (met een maximum totaalbedrag van 3000,00 euro) 

   
2. De retributie inzake alle andere dienstverlening in het kader van preventie: 

 
- het onderzoek betreffende toepassing der wetten, verordeningen en regels van goed 

vakmanschap; 
- de bezoeken en adviezen verstrekt tijdens het onderzoek van de aanvragen met 

betrekking tot de attesten en milieuvergunningen; 
- het veiligheidsattest afgeleverd door de brandweer na onderzoek en rapportering 

voor de huur of verhuur van gemeubelde woningen; 
- de bezoeken en adviezen verstrekt met betrekking tot voor het publiek toegankelijke 

plaatsen; 
- de periodieke controle van de spektakelzalen en bioscoopzalen; 
- de aanvragen voor bezoek of advies vanwege een nationale, gewestelijke of 

gemeentelijke overheid; 
- de bezoeken, adviezen of attesten afgeleverd door de brandweer in verband met 

preventiemaatregelen tegen brand en paniek 

 



 
 
 wordt vastgesteld als volgt: 

 
a) dossierkosten: 80,00 euro 
b) uurprijs: 80,00 euro vanaf het vijfde uur 

 
 

3. De retributie inzake controles op adviezen, preventieverslagen en -plannen, 
evacuatieplannen en digitale interventieplannen opgesteld door derden ( studiebureel, 
experten, leveranciers, … )  wordt vastgesteld als volgt: 
 
a) dossierkosten: 80,00 euro 
b) uurprijs: 80,00 euro vanaf het tweede uur 

 
 

 

 
Artikel 4 
 
De in artikel 3 vastgestelde retributie omvat het bezoek ter plaatse en het opstellen van een advies, 
en/of attest. 
 
Onder vloeroppervlakte wordt verstaan: de vloeroppervlakte binnen (conform de statistiek van de 
bouwvergunning deel 2) 
 
Ook al worden het werk of de door de brandweer geadviseerde preventiemaatregelen niet uitgevoerd, 
of wordt er geen vergunning bekomen, de retributie dient alleszins betaald te worden aangezien de 
verrichtingen van de brandweer niet gekoppeld zijn aan het verdere verloop van het dossier. 

 
Artikel 5 
 
Er wordt een vrijstelling van de retributie verleend aan:  
 
- sociale instellingen zonder winstoogmerk 
- jeugdbewegingen;  
- onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse gemeenschap 
- de bouwheer, als de bouwheer een gemeente is behorende tot de zone. 

 
Voor land- of tuinbouwbedrijven of constructies wordt een dossierkost van 80 euro aangerekend  

 

 
Hoofdstuk 2. VERVOER MET DE ZIEKENWAGEN DIENST 100 

   
Artikel 6 
 
De facturatie van het dringend geneeskundig vervoer met de ziekenwagen wordt geregeld via de wet 
van 8 juli 1964 en de latere uitvoeringsbesluiten.  
 

 
Hoofdstuk 3. BIJZONDERE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DE BRANDWEER 
 
Artikel 7 
 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, de openbare of privé onderneming, 
de openbare dienst, de nationale, provinciale, regionale of gemeentelijke overheid ten gunste van wie 
de tussenkomst van de brandweer heeft plaatsgevonden. 



 
 

 
Artikel 8 

 
In geval van een algemene overlastsituatie ( storm, overstroming, … ) zullen voor technische en 
logistieke interventies vermeld onder artikel  10, punt 9 en 11, enkel de verbruiksgoederen en 
materialen aangerekend worden.  
Er is sprake van een algemene overlastsituatie vanaf meer dan 20 gelijkaardige interventies. 

 
Artikel 9 

 
In geval van een interventie met gevaarlijke producten waarbij beschermende kledij dient te worden 
ingezet ( chemiepak, gaspak ), lekdichtingsmateriaal gebruikt wordt of materiaal voor absorberen, 
neutraliseren of opvang wordt gebruikt zullen de gebruikte en niet te recupereren interventiemiddelen 
en materialen aangerekend worden.  

 

 
Artikel 10 
De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

 
1. Autopomp van elke categorie, behalve de schuimautopomp (inclusief brand- en smeerstof, 

materieel en personeel):  
 

- uurtarief: 200,00 euro 
 

2. Autopomp met schuim (inclusief brand- en smeerstof, materieel en personeel):  
 

- uurtarief: 200,00 euro plus 10,00 euro per liter gebruikt schuimmiddel 
 
3. Autoladder, auto-elevator, autokraan en vrachtwagen met grijper (inclusief brand- en smeerstof, 

materieel en personeel):  
  

- uurtarief: 250,00 euro  
 
4. Onschadelijk maken van KWS-vervuiling, vrijmaken openbare weg of milieubescherming: 
 

• Vast bedrag 230,00 euro incl. BTW voor standaardinterventie met een duur van 
max 2 uur te vermeerderen met gebruikt materiaal en afvoer 

o 15,00 euro incl. BTW per zak (20 kg)  neutraliserend product 
te gebruiken op vaste ondergrond,  

o 15,00 euro incl. BTW per zak (20 kg)   neutraliserend product 
te gebruiken op wateroppervlakten,  

o 300,00  euro incl. BTW voor een olie-absorberende dam 
o 12,00 euro incl. BTW  per liter detergent,  
o 48,00 euro incl. BTW voor een zeeppatroon 

 
 
5. Hulpwagen (inclusief brand- en smeerstof, materieel en personeel):  
 

- uurtarief: 200,00 euro  

 
6. Signalisatievoertuig: oneigenlijk gebruik ten laste van derden (inclusief brand- en smeerstof, 
materieel en personeel):  
 

- uurtarief: 150,00 euro  
 



 
 
7. Stilleggen van alarmsignaal:  
 

- prijs per prestatie: 225,00 euro 

 
8. Openen van deuren ( niet dringende interventie ):  

 
- prijs per prestatie: 25,00 euro 

 
9. Leegpompen van lokalen, kelders, putten, riolen, enz. (wanneer de oorzaak te wijten is aan de 

inwendige inrichting van de gebouwen):  
 

- prijs per prestatie: 125,00 euro  
 
 
10. Duikerswagen en/of boot (inclusief brand- en smeerstof, materieel en bestuurder en personeel):  
 

- uurtarief: 350,00 euro 
 
 
11. Stut- en beschermingswerken met inbegrip van het dichtmaken van raam- en deuropeningen: 
 

-  uurtarief (voertuig inclusief brand- en smeerstof en personeel): 120,00 euro  
 

Niet-recupereerbaar materiaal :  
    - plaat  120x240  50,00 euro 
    - keper     6x6     8,00 euro/lm 
    - balk   12x4   20,00 euro/lm 
    - panlatten      3,00 euro/lm 
    - Dekzeil     5,00 euro/m² 
    - PVC folie      4,00 euro/lm 
    - Stut    30.00 euro 
 
  
12. Verdelging van wespennesten, onschadelijk maken van bijennesten, enz. :  
 

- prijs per prestatie: 30,00 euro incl. BTW. 
- voor interventies die op vraag in het weekend worden uitgevoerd: 60 euro incl. BTW. 

 
 
13. Uitrukken voor loos brandalarm veroorzaakt door een technische storing in een automatisch 
brandmeldsysteem: 
 

- Eerste tussenkomst in periode van 1 jaar is gratis 
- Vanaf tweede tussenkomst: 

- Natuurlijke personen: 175,00 euro 
-  Andere: 300,00 euro 

 
Tijdige afmelding van het alarm, voor vertrek van de voertuigen leidt niet tot facturatie. 

 
 
14. Blussen van afvalbrand:  
 

- Tarief 350,00 euro voor een interventie van maximaal 2 uur 
- Vanaf het derde uur wordt een supplement aangerekend volgens punt 1 

 



 
 
15. Andere prestaties:  
 

- uurtarief: 

• Officieren en personeel niveau 1: 60,00 euro  

• Onderofficieren en personeel niveau 2: 45,00 euro 

• Korporaals en brandweermannen: 40,00 euro 
 
Artikel 11 
 
De duur van de per uur getarifeerde prestatie is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van het 
vertrek uit de brandweerkazerne en het uur van terugkeer in die kazerne. 
Ieder prestatie wordt minimum voor één uur aangerekend en elk begonnen uur wordt volledig 
aangerekend. 

 
Artikel 12 
 
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden met alle geëigende 
rechtsmiddelen.  

 
Artikel 13 
 
Er wordt een vrijstelling van de retributie verleend voor artikel 10 punt 12 aan:  
 

- sociale instellingen zonder winstoogmerk;  
- jeugdbewegingen;  
- onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse overheid;  
- de gemeentebesturen van de zone. 

 
Artikel 14 
 
Gelet op de interpretatie dat de hulpverleningszone BTW-belastingsplichtige is overeenkomstig artikel 
6, tweede lid, van het Btw-Wetboek in het geval de hulpverleningszone aanleiding geeft tot 
concurrentieverstoring “van enige betekenis” wanneer per werkzaamheid het bedrag van 25.000 euro 
wordt overschreden, vallen de prestaties vermeld onder hoofdstuk 3 mogelijk onder het wettelijk BTW 
tarief van 21%. Het in dit reglement opgenomen bedrag is inclusief BTW.  
  
De activiteiten onder hoofdstuk 1 en 2 zijn taken die ons ingevolge een andere uitdrukkelijke wettelijke 
bepaling worden voorbehouden. Bijgevolg is de hulpverleningszone niet BTW-plichtig voor deze 
activiteiten. 

 
Hoofdstuk 4. SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 15 
 
Dit besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid 
 
 
 

NAMENS DE ZONERAAD: 
 
 
 
 
Steven Vandeput       Els Cornelissen 
Voorzitter        Secretaris 


